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 چکیده
 نولوژیتک و تسلط مزگسترش ماشینیة نتیج های زندگی،  در بیشتر عرصه انسان معاصرشتابزدگی 

 ادبیات ی،پیکرتراش نقاشی، ،معماریدر  پدیدآمدن مینیمالیسم حاصل این امرست. بر دنیای کنونی ا

فراطی و ا فشردگی ةمینیمالیسم در ادبیات سبک یا اصلی ادبی است که بر پای. دیگر استی و هنرها

در  کوتاه، کوتاهِ و داستانهای پیدایش مینیمالیسم. است ازحد محتوای اثر ادبی بنا شده ایجاز بیش

دارد  وجود بسیاریحکایتهای  فارسی، ادبیات کهن اما در آید، جدید به حساب میای  مقوله غرب

ز: ایجاز و ابرخی از این ویژگیها عبارتند  داستان مینیمال است.و پارامترهای  ویژگیها که دارای

 بی، اباز تم جذ مندی بهره، شخصیتها و وقایعو  صحنه پردازی محدودیت، طرح و پیرنگسادگی فشردگی، 

 ،جویریه المحجوب کشفدر داستان.  م پارادوکسیکالیهامفایجاد  و سهل و ممتنع بودن، پیرایگی زبان

 ی پردازداستان ظراز ن محتوایی، یو ارزشها ویژگیها که عالوه بر یکی از آثار عرفانی و ادبی فارسی است

ست که: آیا اشده این  نوشتهکه این مقاله برای پاسخگویی به آن  پرسشی  قابل تأمل و بررسی است. نیز

. یرخمطابقت دارد یا المحجوب با ویژگیهای داستانهای مینیمالیستی  حکایتهای کشف ساختار

ی با های داستانهای مینیمالیستیویژگمختصات و  بررسی و تطبیق ،ة حاضرمقالبنابراین، هدف 

 ستان،دا ةدر حوز مینیمالیسم و کوتاهگراییکه  نشان داده شود تا است المحجوب کشف حکایتهای

این است  ژوهشپ ةنتیج.  دارد ایران کهن ادبیات اما ریشه در  است، نمود بیشتری یافته  اگرچه امروز

 .دارد مطابقتم مینیمالیس  به سبک داستانپردازی  با ویژگیهای المحجوب کشف هایتحکای بیشتر که

 مینیمالیسم.، المحجوب داستانک، کشف پیرنگ، حکایت، ایجاز،کلمات کلیدی: 

                                                           
 (.ac.ire.shafagh@basuاستاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان   ) -2
 (mh.vahdani@iauf.ac.irادبیات فارسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان   )دانشجوی دکتری زبان و  -1
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 مقدمه -1

امروزه شاهد آن هستیم  ،زم و آغاز موج سوم)عصر فراصنعتی(ماشینی ،صنعتبا گسترش 

این  ی دارد.گو فشرد کوتاهی گرایش به  خواسته یا ناخواسته،  ،معاصرة انسان شتابزد که

گرفته  هنرهای دیگر و پیکرتراشی نقاشی، معماری، از زندگی، هایدر بیشتر عرصه گرایش،

این  نمود پیدا کرده است. های مجازیشبکه در هاهنوشت، پیامها و ایمیلها تلفنی،مکهای پیا تا

 انسان در روزگار ماست. پاسخ به نیاز،  عنوان مینیمالیسم یاد میشودکه از آن بهکوتاهگرایی 

پی  نویسیو کوتاهی به ضرورت کوتاهگرای ، ما بسیاری از ادیبان و نویسندگان در گذشته نیز

 و در نثر ازی کوتاه شعر قالبهای از در شعر های خود،اندیشه بیان بهتر آنها برای .دبرده بودن

و اهل  عارفان در بین بخصوص  این شیوه، استفاده میکردند. حکایتها و داستانهای کوتاه

 آثار یکی از این( قرن پنجم هجریهجویری)المحجوب کشف رواج بیشتری داشت. تصوف

جسته  بهرهی پردازحکایتة از شیو، های خودمقال پیاانت برای نویسنده ادبی است که -عرفانی

 است.

 سؤال اصلی پژوهش -2

مینیمالیستی مطابقت  داستانهای  با ویژگیهای المحجوب آیا داستانها و حکایتهای کشف

 ؟دارد

 ضرورت پژوهش -3

را احساس ضرورت نویسندگان، ضمن اعتقاد به مثبت بودن پاسخ سؤال یاد شده، این 

جاودان  این میراثالمحجوب زدوده شود و ارزش باید غبار زمان از چهرة کشفکردند که 

ادب پارسی، بیش از پیش روشن شده و باعث به وجود آمدن درک و   عرفان و ،فرهنگ

ارزشمند و آثار مشابه دیگر شود. این نگرش میتواند خودشناسی و   اثرنگرشی نوین به این 

 ند.خودباوری را در ملت ایران تقویت ک

 شیوة پژوهش -4

و سایتهای  مقاالت ای،منابع کتابخانه با استفاده از اهداف پژوهش، به  دست یافتن برای 

در مورد سبک مینیمالیسم ، ساختارهای داستان نویسی مینیمال  اطالعات الزم  علمی معتبر،

آن پس از  ؛برداری شده است فیش جمع آوری و و ویژگیهای داستانهای  مینیمالیستی 

سپس المحجوب به طور کامل مطالعه و حکایتهای آن مشخص شده است. کتاب کشف

 گیرینتیجه و ، تطبیقتحلیل مورد بررسی، این اطالعات تحلیلی، -توصیفی شیوه براساس

  قرار گرفته است.
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 پیشینة پژوهش -5

مستقل صورت  یپژوهش، ین مقالها موضوع تاکنون در خصوصبا بررسیهای انجام شده، 

 آثار ادبی فارسیبرخی از  با و تطبیق آن مینیمالیسم ویژگیهای  اما در خصوص گرفته است؛ن

ویژگیهای مینیمالیستی در »ة مقال اند:از آن جملهکه  مقاالت ارزشمندی نوشته شده است

  ،ه رضیئمهرویو خانم  فاطمه مدرسیخانم دکتر از   «اهای دیوان موالنتبیبرخی داستان

داستانک در » نظم و نثر فارسی)بهار ادب(؛ شناسیتخصصی سبک ةفصلنامشده در  چاپ

خانم  و جهاندوست سبزعلیپور آقای از «حکایتهای قابوسنامه و تطبیق آن با مینیمالیسم

 شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(؛تخصصی سبک ةشده در فصلنامچاپ فرزانه عبداللهی،

ادبیات  ةنشریه دانشکد چاپ شده در احمد پارسا،تر دکاز آقای  «مینیمالیسم و ادب پارسی»

آقای از  «المحجوبکشف نظام داستانپردازی در» ؛ندانشگاه شهید باهنر کرما انسانی و علوم

ادبیات عرفانی  پژوهشی -علمیة دوفصلنام چاپ شده در سهیال روستا،خانم رضی و  احمد

چاپ  و ویژگیهای آن مینیمالیسم خصوصدر  های دیگری نیزو مقاله هابکتا دانشگاه الزهرا.

 ،با این همه اند؛ذکر شده از آنها استفاده شده و در فهرست منابع  که در این مقاله شده است

 م باویژگیهای مینیمالیسو تطبیق به بررسی به طور مستقل هیچ کدام از موارد یاد شده، 

 . اندالمحجوب نپرداختهحکایتهای کشف

 بحث و بررسی -6

 در یک نگاه کلی،م، یا مینیمالیسی کوتاهگرای گرایی،حداقل گرایی،هکمین گرایی،ردخُ

دیداری  از هنرهای ابتدا گرچه این جنبش در غربا شتابزدة معاصر است. انسان برآمده از نیاز

امروزه  ماندگاری بیشتری یافت. نویسیو داستان ادبیاتة وزحدر  اما آغاز شد، و تجسمی

و  ندارند رمانهای چندجلدی راة آثار ماکسیمال و مطالع تمایل و فرصت بیشتر خوانندگان،

  یا مینیمال شده است. کوتاه داستانهای کوتاهِ به اقبال روزافزون  و گسترش این خود باعث
و  میرصادقینامة هنر داستان نویسی، واژه)ییدگرارخُبه فارسی  در زبانم مینیمالیسواژة 

ترجمه شده   )88: ص سلیمانی گرایی)واژگان ادبیات داستانی،حداقلو  (89ص ،میرصادقی

اظهار نظرهای زیادی شده است که در اینجا به  ،در خصوص اصطالح  مینیمالیسم است.

گونه تعریف مینیمالیسم این ةبریتانیکا واژ ةدر دانشنام برخی از مهمترین آنها اشاره می شود:

فشردگی افراطی و  ةک یا اصلی ادبی است که بر پایشده است: مینیمالیسم در ادبیات سب

 صرمان و شتاب زمان، گوهرین:  ة)آیند حد محتوای اثر ادبی بنا شده است. از  ایجاز بیش

35) 
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گرایی هنر کمینهه شددر تعریف فراگیر آن، شکل تکامل یافته و صنعتی این اصطالح

ل به نهایت ایجاز در یک اثر هنری، مدرنیستی است؛ روند کنار گذاشتن آثار غیرضروری و نی

جزمی هنر مدرن بود و در کردار مینیمالیستها با یک روح صنعتی و خرد علمی ة که قاعد

اکید مدرنیسم به روایت مفسر بزرگ آن کلمنت گرینبرگ، تمرکز و  ةآمیخت. توصیدرهم

ناب و تمامیت غایی آن بود. ) مفاهیم و  ةتلخیص در اثر هنری با هدف دستیابی به عصار

 )142 صهای هنری قرن بیستم، ادوارد لوسی اسمیت: رویکردها در آخرین جنبش

ناب در فرم هنری  ةمینیمالیسم، در تعبیر ساده لغوی، به کاستنهای شکلی و نیل به عصار

 )153 ص)انقالب مفهومی، سمیع آذر:  اشاره دارد.
، مینیمالیستها بر فشردگی و ایجاز در اثر هنری تأکید دارند؛ همانگونه که مشاهده میشود

اما حد و مرز این تلخیص تا جایی است که ساختار اصلی اثر هنری حفظ شود و باعث شود 

 تا بیشترین معنا در کوچکترین قالب و کمترین لفظ بیان شود. 
کم هم » اصل اند.دهنامی  «هاتم شکافته شده داستان کوتا»را  مینیمالیستی برخی، داستان

آنجا تا در فشردگی و ایجازمینیمالیستها  .تشعار اساسی آنهاس (less is more)یا  «تزیاد اس

ترین و کوتاهترین شکل آن هم در کمترین و ساده عناصر ضروری اثر، پیش میروند که فقط

 (7ص شناسی داستانهای مینیمالیستی، جزینی : )ریخت باقی بماند.
: جمله از اند،ساخته زیادی اسامی ادبی، نوع این برای تاکنون کوتاه، داستان هواداران

داستان  ،(micro fiction)داستان کوچک ،(minimal fiction)مینیمال داستان

 skeletalداستان طرحوار) ،(sudden fictionداستان ناگهانی) ،(flash fictionآسا)برق

fiction)، داستان برق(آسای لرزانquake fiction flash)، (داستان الغرskining 

fiction)، (داستان تندfast fiction)، (داستان آتشینfurious fiction)،  داستان کارت

 .(story short short)هکوتا داستان کوتاهِو ( fiction post cardپستال)
کردن های فوق دارای یک ساختار و قالب هستند و اعضای آن تنها با محدود تمامی گونه

نژاد، سال )ادبیات داستانی، پارسی اند.تعداد واژگان برای خود گروه و انجمنی تشکیل داده

 (58 ص:  74یازدهم، شماره 
شاید  در خصوص داستان مینیمال شده است، تاکنون که نظرهایی اظهار و تعریفها تمام با

 یکی از بهترین تعریفها برای داستان مینیمال این است:  بتوان گفت
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 اندک واژگان از که داستانی آثار خلق جهت در است آگاهانه جریان نوعی مینیمال، داستان

 ادبیات. )گردد مطرح پیچیده و عمیق بسیار مفاهیم و مباحث طریق، آن از تا آمده پدید

 (58: ص نژاد پارسی داستانی،

 پیشینة مینیمالیسم در جهان -1-6

بهتر  نسبت به غرب دارد، طوالنیتریة پیشین از نظر تمدن مشرق زمین با توجه به اینکه

 م. نگاهی به شرق داشته باشی بررسی و اظهارنظر در خصوص مینیمالیسم برای است
 هایکو حجم مورد توجه ادیبان آن کشور بوده است. در ژاپن، از قرنها پیش آفرینش آثار کم

(Haiku) در شعر و شوهین (Shohin) های بارز این گونه آثار هستند. برخی در نثر، از نمونه

نیز که صد سال پس از گلستان « کنگو یوشیدا»اثر « چوره زوره گوسا»از داستانهای کتاب 

نوشته شده، از ایجاز خاصی برخوردارند و همین امر شاید یکی از دالیلی باشد که موجب 

ی بنامند. )گلستان ژاپنی، یوشیدا، ترجمه ا گلستان ژاپنر آن ،شده ایرانشناسان آن سرزمین

 (5 صرجبزاده: 

 …و جان چیور  ،آن بیتی ریموند کارور، ،رتولفگانگ بوش نیز نویسندگانی چون در غرب 

تحولی در فرم و  «زیاد است کم هم» با شعار  ،آن ازبعد و محیط  تحت تأثیر جنگ جهانی

شناسی مینیمالیسم و بررسی داستانهای مینیمال )ماهیت .دشکل داستانهای کوتاه ایجادکردن

 (49ص فارسی از آغاز تا امروز، خادمی کوالیی و رحیمی ابوخیلی: 

 ایران در مینیمالیسم پیشینة -2-6

در فرهنگ ایرانی از دیرباز وجود داشته است؛ این کوتاهگرایی  گرایی یا مینیمالیسم کمینه

 :بسیار دیده میشود؛ به عنوان مثالهای شاعران، ها و سرودهلالمثدر ضرب
 ن صواب استـــتن هر سخـــم گفـــک       ت     ــاس آب لطـــف به سخـــن اینکـه با

 رـود پــــان شــــو جهـــدک تـان ز تا            در چون گـــوی گــــزیده و گــوی کم

 ی، لیلی  و مجنون، در نصیحت فرزند خود(نظام)

 کــی کـــن            یکــی را صــــد مکن، صد را یکی کــنندداری ا ــخـــن بسیــارس

 رندــار گیــد بسیــار، بـیـــه در بســک             گیرند کـــار در تا گـــوی کم سخـــن

 ( در پژوهش این کتاب ، خسرو و شیرین،نظامی)

 کــــوتاه گــــوید به معنی بسیــده  روشـــــن روان   کســـی            کــــه درخشن

 دلخــــواهتر             ز لفــــظ آن گــــزیند کـه کـــوتاهـتر  کهســـان آن گوید سخــن

  (رداستان بوزرجمهفردوسی، شاهنامه، )
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 ویـروگــک آید فــک و بد چنانـــنه نی            نکــوگوی گویی چــون گـوی کم سخن

  (نالحادیه و العشرو لهالمقا عطار، اسرار نامه،)

 وشـــناخ ـــــةه ز قصــی بـــوتهـــک            مکـــش دراز سـخـــن  ســـنـایی ای 

 فضیلتالسّالم و الباب الثّالث: اندر نعت پیامبر ما محمّد مصطفی علیهالحیقه، ، حدیقه)سنایی

  وی بر جمیع پیغمبران(

 یــال پــــی ای اقبــآیا میـــــاز کج            هـــی کـه را اشتر پرســـید یکـــی آن

 وی توــداست از زانـــود پیـــت خــگف       و      ــوی تــــرم کــــام گـحم ازت ـــگف

مثل آوردن اشتر در بیان آنک در مخبر دولت فر و اثر آن چون  ، مثنوی، دفتر پنج، )موالنا

  (مقلدست در آن نبینی جای متهم داشتن باشد کی او

 .بیتهای موالنا، مصداق مینیمالیسم و کوتاهگرایی استداستان از بسیاری

 :میباشد موالنا دیوان هایبیتداستان در ایجاز دهندة نشان زیر هاینمونه

 ال آزر که خلیل آزر آمدـــرس حــتو مپ            لیلی رفت دست ز که مجنون حال مپرس تو

 (772غزل شماره  )کلیات شمس تبریزی،

 یا

ــی زندانها تنگ زین دال  اری نداری پاتو پند، تواست پای  تهـخف ـرمگ          میدانها   بهداری  ره

 (54غزل شماره  )همان،

در عین کوتاهی عبارت، بزرگترین پند را در پیام اصلی گنجانیده است.  ،موالنا ابیات این

 )333 صبیتهای دیوان موالنا، مدرسی، )ویژگیهای مینیمالیستی در برخی داستان

 رد و دیدـه کـان نگـتـــســداوند بـــخ            بریدمی بــن و شـــاخ  ســـر بــر یکی

 کندود میــس خـــن که با نفـــنه با م             کندد میـــرد بــــن مـــر ایـا گـبگفت

 باب اول( ، بوستان،ی)سعد

نیز  ابو سعید ابوالخیر و خواجه عبداهلل انصاریویژه خیام، ه، بگویپارسی شاعران رباعیات

 .در شعر فارسی استگرایی کمینههای هبه عنوان یکی از زیباترین نمون

 اثری اولین  «در خانه اگر کس است»شاید کتاب  ن،نویسی ایرادر تاریخ نوین داستان

 بسیار کتاب این. یافت آن در روشنی به را مینیمالیستی تمایالت میتوان که شود محسوب

 عبدالحسین و  پور هدایت فریدون از  کوتاه، کوتاهِ  داستان ده شامل  ای،صفحه 26 حجم کم

 (23 صری است. )داستان مکاشفه، تحلیل و بررسی داستانهای مینیمال، علیزاده: نی
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گلستان  قشیریه، قابوسنامه، ةهجویری ، رسال المحجوبفارسی نیز کشف کهن نثر در

ها و داستانهای کوتاهی دارند که بسیاری از آنها با تحکای ، جوامع الحکایات عوفی و...سعدی

 .دارد مطابقت مینیمالیسم سبک ویژگیهای

از جهات نوشته ابوالحسن علی بن عثمان هجویری،  ،المحجوبکشف شده، یاد آثار از

صوفیانه و ادبی در زبان پارسی است. این کتاب از آثار با گوناگون، یکی از با ارزشترین متون 

 .ارزش قرن پنجم هجری و از نخستین آثاری است که در تصوف اسالمی پدید آمده است

بر شرح بسیاری از اصول تصوف و آداب صوفیان، داشتن ، عالوه بر اشتمال المحجوبکشف

های صوفیه و کشف حقایق بعضی خرقه و خرقه پوشی، مالمت و مالمتیان، در گزارش فرقه

از احکام و آداب صوفیان، فصولی دارد که در نوع خود بیسابقه و در میان منابع اصلی تصوف 

 ) پنج صب، تصحیح عابدی: المحجوکشف) .است مانندبی

 نویسنده که است ایفشرده و کوتاه حکایتهای المحجوب،کشف برجستة ویژگیهای از یکی

 از خود نظرات تأیید در و میدهد انتقال مخاطب به را خود پیامهای و اندیشه  آن، وسیلة به

 ذکرشده حکایتهای اما نیست، داستانپردازی نویسنده، اصلی هدف گرچه. میبرد بهره آن

آشنا بوده  به طور کاملهد که وی با ساختار و ویژگیهای تأثیرگذار داستان کوتاه مید نشان

و هم از  داستانی هم از نظر ساختار ،استفاده میکند. این حکایتهاها  گیو آگاهانه از این ویژ

 هستند.  و تحلیل قابل بررسی یینظر معنا

 ساختار بیشتر این حکایتها، مطابقت و شباهت بسیار زیادی با ویژگیها و پارامترهای

 داستانهای مینیمال دارد که در اینجا به بررسی آن میپردازیم.

 المحجوب کشف حکایتهای باآن  و تطبیق ی مینیمالیستیی داستانهاویژگیها -3-6

 و فشردگی زیاد ایجاز -1-3-6

حجمی و ایجاز، کم داستانهای مینیمالیستی، ویژگیهای اصلیترین و ترینبرجسته از یکی

در را بیشترین معنا هنرمندانه،  سعی دارند ای که نویسندگانبه گونه؛ استآن فشردگی 

 .کنندبیان کمترین لفظ
اما  د،نندار واحدی نظر داستانهای مینیمالیستیی هادر خصوص تعداد واژه گرچه محققان

 .آن اتفاق نظر دارند فشردگیی و حجمکم در آنها گیهم
 یحجمکلمه مالک کم 1500تا  500 نویسیهنر داستان ةنامواژهکتاب  ، دربرای نمونه

 دریا  (100ص  میرصادقی: و میرصادقینویسی، نامة هنر داستان)واژه معرفی شده است.

 های داستانهای مینیمالیستیتعداد واژه ،هارمنو ویلیام  از هیو هلمن کتاب راهنمای ادبیات
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بی داستانک و توانمندی آن برای نقد فرهنگ، ژانراد) دانسته شده است. واژه 2000تا  500

)فرهنگ  کلمه میداند. 1500تا  500 ا ازر نیز حدود داستانک ددا سیما. (38ص  پاینده:

نویسنده زیاد  یوقت معتقدند تهامینیمالیس سوی دیگر، از(. 215ص  داد: اصطالحات ادبی،

آنان معتقدند داستان مینیمال مانند یک  مشارکت خواننده را از بین میبرد. توضیح میدهد،

های هسپس دیدنویسنده تنها باید ببیند و  در این گونة داستانی، عکس از یک موقعیت است.

)داستان  .آیدخود را مجسم و تصویری کند تا خواننده همچون فردی فعال از پس دریافتها بر

 (18ص  : تحلیل و بررسی داستانهای مینیمال، علیزاده مکاشفه،
   المحجوب بررسی میکنیم:کشفاز  چند حکایت زیرایجاز را در  ،برای نمونه

 چه یافتی؟جه به این در گفتم ندر هوا میپرید.یکی را دیدم که ا گفت: یمصر ذوالنون»

المحجوب، باب فی فرق فرقهم و مذاهبهم و )کشف« .متا در هوا شدم نهادقدم بر هوا   گفت:

  (314ص  آیاتهم:
 یا:

 اندر وی گفت، در خانه هست؟ بویزید مد و گفت:بیآیکی  در صومعه بود. یروز ابویزید»

المحجوب ، باب فی فرق فرقهم و مذاهبهم )کشف« این خانه به جز حق چیزی دیگر هست؟

 (380ص و آیاتهم:

 یا:

، تا مرادت حاصل کنم چیزی بخواه از منرابعه،  که یامر رابعه را  دنیا اهل از گفت یکی»

ی خویشتن چون ازکه  ندارمم شر، خواهم دنیا، من شرم دارم که از خالق دنیا! یا هذا وی گفت

 (527الحجاب التاسع فی الصحبه مع آدابها و احکامها: ص کشف المحجوب،کشف)« م؟!خواه

به طور  حکایتهای باالدر ایجاز که یکی از اصول داستانهای مینیمالیستی است،  ویژگی

 میشود.ندر آن دیده  و توصیف حشو ،اطناب ای کهگونه؛ به است قابل مشاهدهای برجسته

بیشترین معنا را ی، و به زیبای در حد ضرورت نیز هایی که نویسنده به کار گرفتهتعداد واژه

  بیان کرده است. در کمترین لفظ

 و پیرنگ طرح سادگی -2-3-6

یا طرح ساده و عادی  چارچوب ،تیاز ویژگیهای بنیادین داستانهای مینیمالیس دیگر یکی

 طرح ! است های رخ ندادچنان ساده میشود که انگار هیچ حادثه ح،رطگاه طوری که  آنهاست؛

طرحی  نباید به بی را البته عدم پیچیدگی طرح تو در تو نیست؛تی در داستانهای مینیمالیس
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 و بررسی داستانهای مینیمال فارسی از آغاز تا امروز شناسی مینیمالیسم)ماهیت کرد. تعبیر

 (73ص  :یخیل وبا رحیمی و خادمی کوالیی ،
در داستان  کارکرد طرح در تحلیل در کتاب داستان، ساختار، سبک، گی مک رابرت

اما در  با عناصر طرح کالسیک آغاز کند، مینیمالیسم یعنی اینکه نویسنده مینیمال میگوید:

 فشرده میکند، کوچک میکند، پیرنگ رایعنی ویژگیهای بارز  ادامه آنها را تحلیل ببرد.

 (26نی: ص جزی ،تیشناسی داستانهای مینیمالیس)ریخت میکاهد.
برابر  اوبا انگشت  میآید که پیراهنی داشت که)رض( امیرالمومنین علی از و :برای نمونه

المحجوب، باب لبس )کشفآن فرو دریدی. سر آستین بودی،  و اگر وقتی پیراهنی درازتربود 

 (63 ص المرقعات:
اما اگر  شود،باال مشاهده نمی در حکایت یطرحپیرنگ و  ،سطحی و گذرادر یک نگاه 

های نظریهفریتاک) گوستاو از دیدگاه، نمودار کلی و سنتی طرح سآن را براسا بخواهیم

)شخصیت : در ابتدا موقعیت آرامی وجود دارد الف(: بررسی کنیم( 57ص  روایت، واالس:

دچار  موقعیت یناسپس  ب(  و برابر است(،اکه با انگشت  شتهپیراهنی دا علی)ع( ، داستان

، ه(درازتر بودکه آستینش پیراهنی  خرید یا ... ) :افکنی صورت میگیردو گره شده آشفتگی

آرام  موقعیت داستان  در آخر د(و  (پیراهنآستین آن  نقطه اوج داستان)فرودریدن سر ج(

اینجاست  جالب(. اعتنایی به دنیارامش شخصیت داستان به خاطر بی: )آشکل میگیرد دیگری 

تشخیص   و تفسیری، هیچگونه توضیح ، بدوندر نهایت ایجاز المحجوب،کشف ةکه نویسند

ساختار وطرح نه تنها  حکایت  بنابراین،! گذاردیم خوانندهة را به عهد و دریافت موقعیت آخر

مهم  از ویژگیهایکه  قوی برخوردار است بلکه از فشردگی و ایجازی بسیار دارد،ی سترد

 .داستانهای مینیمالیستی است

 پردازی صحنه محدودیت -3-3-6

 مکانی و زمان کشیدن تصویر به نحوة پردازی،صحنه پردازی آمده است:ف صحنهدر تعری

بیتهای )ویژگیهای مینیمالیستی در برخی داستان میدهد. روی آن در داستان عمل که است

داستانها ثابت است و گذشت  ةچون زمیناز طرف دیگر،  (334ص  مدرسی: دیوان موالنا،

 زمان بسیار کوتاه است، تغییرات مکانی هم بسیار ناچیز است و به ندرت رخ میدهد.

 (27ص شناسی داستانهای مینیمالیستی، جزینی: )ریخت
 اصلی و پیام یده، اچیزی که برای نویسنده داستان مینیمال اهمیت دارد از سوی دیگر

. زیرا پردازی نداردمینیمالیست، تمایل و فرصتی برای صحنهنویسندة  بنابراین؛ داستان است
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هرچه صحنه پردازی در داستان بیشتر باشد، اطناب بیشتر است و این، با روح داستان 

، یا المحجوبکشفرو، در حکایتهای مینیمال، که مبتنی بر ایجاز است، منافات دارد. از این

کن است. به عنوان مثال در حکایت زیر هیچ صحنه پردازی وجود ندارد یا در حداقل مم

 مشاهده نمیشود: پردازیصحنه هیچگونه
 سه ع() پیغمبر از: گفت پوشیدی؟ چرا کبود این :گفت را درویشی علم مدعیان از یکی

 جای در نه و یافتند سلطانان شمشیر .شمشیر دیگر سه و علم دیگر و فقر، یکی: بماند چیز

 اختیار فقرا فقر و کردند بسنده تنها آموختن به و کردند اختیار علما علم و بستند کار آن

المحجوب، )کشف شیدم.پو کبود گروه سه این مصیبت بر من. ساختند غنا آلت را آن و کردند

 (72 ص باب لبس المرقعات:

 شخصیتها و وقایع حدودیتم -4-3-6

 نویسنده به خاص است وة داستانک، یک شخصیت واحد و یک واقعدر  طرح چون کانون

زندگی او را به نمایش  ازخاص  ةیک لحظ شخصیت، دنبال کردن سیر تحول عوض

داستان مینیمال، امکان تعدد شخصیتها و وقایع  در (16ص  ی:نجزی ، میگذارد)داستانک

 :ندارد وجود
 را این بارخدایا، :گفت. جمال با سخت دید ترسایی الطّاق باب به )ره( کهمیآید جنید از و

گفت: ایّها الشّیخ، و مد آچون زمانی برآمد، ترسا بی .آفریدی نیکو سخت که کن من کار در

 .شهادت عرضه کرد. مسلمان شد و یکی از اولیای خدا گشت. شهادت عرضه کن بر من

 (77 ص المحجوب، باب لبس المرقعات:)کشف
 2مورد  72المحجوب، کشفمورد بررسی در حکایت  160از مجموع  در یک نگاه آماری،

شخصیتی)یعنی سی و هفت و نیم در صد(،  3مورد  60در صد(،  شخصیتی)یعنی چهل و پنج

و  پنج شخصیتی)یعنی 5مورد  9در صد(، دهم شخصیتی) یعنی هشت و یک  4مورد  13

 8مورد  4شخصیتی)یعنی یک و سه دهم در صد(،  6مورد  2شش دهم در صد(، 

-)نظام داستانپردازی در حکایتهای کوتاه کشفشخصیتی)یعنی دو و نیم در صد( هستند. 

 (95: ص المحجوب، رضی و روستا
 شخصیتی هستند 3یا  2 المحجوبحکایتهای کشف %  از 5/82  ، با توجه به آمارهای باال

  نیز وقایع بودن شخصیتها در داستانهای مینیمال مطابقت دارد. محدود  ویژگی که کامالً با

 .عنوان مثال آورده شده کم و محدود است دیگری که به در حکایت باال و حکایتهای
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 زمان و مکان محدودیت -5-3-6

در زمانی کمتر از تی مینیمالیس داستانهای اغلب و ایجاز یاد شده،گرایی به دلیل کوتاه

داستانها ثابت است و  ةچون زمین اتفاق میافتد، یک روز، چند ساعت و گاهی چند لحظه

 تغییرات مکانی هم بسیار ناچیز است یا به ندرت رخ میدهد. ،گذشت زمان بسیار کوتاه است

یسی نوداستان ةشیو دیگر، طرف از (27 ص شناسی داستانهای مینیمالیستی، جزینی:)ریخت

خواننده ولی  ای است که در برخی از این داستانها صحنه دیده نمیشود؛گونههمینیمالیسم ب

عبارت دیگر عناصر قوی به  .گیش پی ببردمیتواند از عناصر دیگر به وجود صحنه و چگون

شکل  یچه زمان و مکاندر  ست که داستاننی و اصوالً مهم دندیگری در داستان نقش دار

شناسی مینیمالیسم و بررسی داستانهای مینیمال فارسی از آغاز تا امروز، )ماهیت میگیرد.

 (100ص یی و رحیمی ابو خیلی : خادمی کوال
عنصر  المحجوب،حکایتهای کوتاه کشف بنا به همین دالیل و اهمیت بار معنایی، در بیشتر

برای ت؛ است که قابل چشمپوشی اس آنقدر کم و محدود  یا  یا وجود ندارد زمان و مکان،

   نمونه:
 ةمن از بند گفت. بخواهحاجتی  ملک گفت که درویشی را با ملکی مالقات افتاد. آیدهمی»

خداوندان  هر دو اند کهبندهو مرا دگفت:  گونه باشد؟چ گفت: اینم. نخواه حاجت خودبندگان 

 (31 ص :الفقرالمحجوب، باب )کشف« .ملاو دیگر حرص یکی  :تواند
 یا:
 چشم به را اصحاب، وی .صوف از ایمرقعه باآمد)ره(  ابوحنیفه نزدیک به ادهم ابراهیم»

 مسلمانان امام زبان بر: گفتند اصحاب. ادهم ابراهیم سیدنا،: گفت بوحنیفه. نگریستند تصغیر

به خدمت خداوند  وی که بردوام، خدمت به: گفت ؟ یافت چه به سیادت این وی. نرود هزل

لبس المحجوب، باب )کشف «مشغول شد و ما به خدمت تنهای خود، تا وی سیّد ما گشت.

 (63 ص :المرقعات
 داستان  ای به زمان یا مکانهیچ اشاره باال  هایدر مثال میشود، مشاهده که همانگونه

  نشده است.

 جذاب تم از مندی بهره -6-3-6

جذاب، یکی دیگر از ویژگیهای داستانهای مینیمالیستی است. این گونه داستانها، حتماً  تم

 ای جذاب برای گفتن داشته باشند. باید قصه
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جذاب، روایت یا ماجرایی جالب توجه است که ذهن خواننده را برای شنیدن  ةمنظور از قص

منفجره است. به رغم اینکه این  ةتحریک میکند. قصه در داستانهای مینیمالیستی مثل ماد

ای در بسته و کوچک قرار میگیرد، انفجار بزرگی ایجاد مواد کم است اما چون در محفظه

 (40 ص میکند. )کارنامه، جزینی:
: مرا که نبشته سنگ آن بر و افکنده، راه بر دیدم سنگی که: ه( میآیدر)ادهم ابراهیم از و»

نیاری، بگردان و بخوان. گفتا : بگردانیدمش . بر آن نبشته بود که: تو به علم خود عمل می

 (19ص  :لمالع اثبات باب المحجوب،)کشف «که نادانسته طلب کنی. محال باشد
سنگ، آن راز  گرداندن نوشته شده و با که بر روی سنگای گونهرازجملة  در این حکایت،

را یاد را نیز ف مهدی اخوان ثالث کتیبه از و شعریف زیافسانه س رازی که)گشوده میشود

   تحریک میکند.  داستان ذهن خواننده را برای مطالعه جذابی است کهم ت (د.میآور
 یا:
 زن جمال به چشمش. بود رفته خود آن از باغی به بود، رئیسی بصره اندر که آیدهمی»

درها بستم، الّا یک  ةگفتا: هم رها دربند.دت: گف را زن و بفرستاد شغلی به را مرد. افتاد برزگر

گفت: آن در که میان ما و میان   گفت: کدام در است آن؟ بست.بکه آن نمیتوانم در  ،در

المحجوب، باب اثبات )کشف «کرد. مرد پشیمان شد و استغفار خداوند است، جلّ جالله.

 (20 ص العلم:
جذابی تم  از زن، و اقدامات او برای کامجویی با دیدن زیبایی زن برزگر رئیس نشدتحریک

  داستان را دریابد ه و پایان ماجراینتیجتا  تواند خواننده را به دنبال خود بکشاندمی  است که
 یا: 
 مردمان. آمد بایزید:  که درافتاد بانگ  شهر اندر. میآمد حجاز از: که ض(ر)میآید ابویزید از»

 ایشان مراعات به چون .درآوردند شهر به را وی اکرام به و باز رفتند وی پیش جمله شهر

آستین بیرون  از قرصی درآمد، بازار به چون .گشت پراکنده و بازماند حق از شد مشغول

را تنها بگذاشتند و این اندر ماه رمضان جمله از وی برگشتند و وی  گرفت  و خوردن گرفت.

مر مرید را گفت: ندیدی که یک مسأله از شریعت کار بستم  ،وی بود اتا  مریدی که ب. بود

 (89 ص :المالمهالمحجوب، باب )کشف« خلق مرا ردّ کردند؟ ةهم
و تنها گذاشتن ناگهانی شخصیت بزرگ و معروفی چون بایزید پیشواز باشکوه مردم شهر از 

داستان و ادامة را برای خواندن  مخاطب  تم جذابی است که در بازار، به خاطر خوردن ناناو 

  تحریک میکند.
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 واقعگرایی -7-3-6

 روایتی رئالیست گونه از اتفاقات روزمره است؛ مینیمالیستی، داستانهای برخی معتقدند که

 .تبیش از قوة تصور اسخواننده،  بر شنهایی ای است که تأثیر گونهاما نوع روایت به

شناسی مینیمالیسم و بررسی داستانهای مینیمال فارسی از آغاز تا امروز، خادمی )ماهیت

ازحد داستان، به دلیل کوتاهی بیش از سوی دیگر، (93 ص کوالیی و رحیمی ابو خیلی:

  (33 ص هیچگونه مجالی برای خیالپردازی وجود ندارد. )مینیمالیسم و ادب پارسی، پارسا:
 و بوده نهاد وی پیش اندر حلوای طبق اندرآمدم.ر)ره( نجا احمد شیخ نزدیکه ب من وقتی

 گفتم: ؟گفت چرا وزه میدارم.ر گفتم بر حکم عادت کودکی، من. کرد اشارتبه من . وردیخمه

 هکردم تا روز قصدمن . درست نیاید موافقت را بر خلق خلق گفت: موافقت فالن کس. بر

که من نیز از  پس موافقت من هم مکن؛ میکنی، وی تبرّااز موافقت  جوان،گفت ای م. بگشای

 (471ص : السابع فی الصوم جابالح کشف المحجوب،)کشف باشد. ییک هر دوو این  ،خلقم
ای . مثل یک فیلم کوتاه چند ثانیهواقعی است یک رویداد کامالً فشردة  روایت حکایت باال

بیشتر گوی کوتاه بین دو کاراکتر و شخصیت فیلم را نشان میدهد. و است که دیالوگ و گفت

برای شخصیتهای حکایت  اتفاقاتی است که و شرح واقعگرایانه المحجوبی کشفهاداستان

  روی داده است.
مانند  العاده،کارهای خارقمیبینیم که  المحجوبکشفی کایتهااز حدر برخی هم اگر 

نسبت داده  به برخی از شخصیتها د،نیرواقعی به نظر میرسغ هرفتارهایی که امروز یا کرامت

 وشده  پذیرفته  مخاطبین از سوی حاکم بر آن روزگار،ی فضان و با توجه به زما د،نمیشو

   د.نواقعی قلمداد میشو

 داستان عناصر از برخی برجستگی -8-3-6

 داستانک اگرچه در د زیادی دارد،ونم المحجوبکشف حکایتهای کوتاه در عنصر گفتگو

 گفتگو اما در میان این عناصر،، کار گرفته میشوددر حداقل خود به عناصر داستان ةهم

حال ارزشهای  و درعین چرا که گفتگو به روایت داستان شتاب میدهد بیشترین کاربرد را دارد.

  (17ص  :نی)داستانک، جزی .نمایشی موقعیت را حفظ میکند

آنجا که دل  گفت: تو را کجا طلبم؟ خدایا، ربا: گفت تحال مکالمندر ا موسی» برای مثال:

ر و تمیدنو از دل من هیچ دلی  بار خدایا، گفت: شته.گ نومیدخالص  و از شکسته است

باب فی ذکر ائمتهم من  المحجوب،)کشف« .توییمن آن جایم که  گفت: نیست.تر هشکست

 (155 ص اتباع التابعین:
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 زبان پیرایگیو بی سادگی -9-3-6

آالیش است و در آن هر لفظی، تنها بر معنای زبان داستان مینیمالیستی زبانی ساده و بی

اغلب هر قید یا  ،حقیقی خودش داللت میکند. به همین دلیل، در روایت این گونه داستانها

شناسی داستانهای مینیمالیستی، )ریخت صفتی که داللت بیرونی ندارد حذف میشود.

بلکه  ،زبان برای لفاظی نیست ،داستانها معتقد است در این نوع برین، جان (27 صجزینی: 

نوشتن یعنی دیدن ببیند، تا خواننده حوادث را در پیش رو  ای است برای تصویرسازیوسیله

 (28 ص )همان: و کار داستانپرداز، مجسم کردن این حوادث است.
المحجوب یکی از ویژگیهای سبکی کشف ،اویژه در حکایتههپیرایگی زبان، بسادگی و بی

 در این مقاله آورده شده،که  و مثالهایی المحجوبکشف در تمام حکایتهای گیاست. این ساد

   قابل مشاهده است.

 کمرنگ بودن حضور راوی یا حذف -10-3-6

از قصه راوی دانای کل  حذف ،مروایت مینیمالیسة در شیو بسامد مهمترین کلی طور به

را بدون هیچ پوششی  متن ،راویحذف این چنین  ؛والً راهنمای خواننده استکه معم است

ای از داستان و تجربه چندگانه خواننده تفسیر ،به این ترتیب؛ در اختیار خواننده قرار میدهد

شناسی مینیمالیسم )ماهیت روشی در دل داستان نفوذ کند.هر به دست میآورد و میتواند به 

 ص مینیمال فارسی از آغاز تا امروز، خادمی کوالیی و رحیمی ابوخیلی:و بررسی داستانهای 

93) 
شخص زبان سوماز  شخص و گاهزبان اوله از داستان گا المحجوب،کشف در حکایتهای

و حتی  بیان میکند دید راوی دانای کلة از زاوی را نیز حکایت برخی مواقعدر  میشود. روایت

به دلیل ایجازی که در حکایتها به  در بیشتر مواقع  اما د.هم پیش میرو مفسر تا درجه راوی

 از دانای کل دیده نمیشود؛ یاثر است،غالب  خصوصاً داستانهایی که عنصر گفتگو کار میبرد،

  زیر: حکایت مانند
 توبه که میخواهم و دارم بسیار گناه الشیخ،ایها: گفت آمد،[ابوشقیق] وی نزدیکی به پیری»

ا؟ گفت: هر که پیش از مرگ چر گفت.  آمدم زود که نه،: گفت پیر. آمدی دیر: گفت وی. کنم

، باب فی ذکر ائمتهم من اتباع المحجوب)کشف« ید، اگرچه دیرآمده باشد، زود آمده باشد.آبی

 (170 ص: التابعین
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 بودن ممتنع و سهل -11-3-6

سهل و ممتنع د، توان برای داستانهای مینیمالیستی برشمرکه می یجالب ویژگیهای از یکی

 مینیمالیستی داستانهایپیرنگ و  سادگی طرح   ه در بحثهمان گونه ک. بودن آن است

به  سادهو  ابتدایی در نگاه اول، این داستانها)مانند حکایتهای سعدی در گلستان( اشاره شد،

توانای داستان  نویسندة و اما چنین نیست ،مینمایدسند و نوشتن آنها راحت و آسان نظر میر

ها کمترین واژه روشنترین ومینیمال، هنرمندانه عصارة اندیشه و پیام خود را کوتاه، ساده و با 

 هرو  را در کمترین لفظ بیان کرده است معنابیشترین  به عبارت دیگر،بیان داشته است؛ 

 نویسندگانی است که ةاز جمل. هجویری یی کندفرسانمیتواند به این شیوه قلم اینویسنده

    .تخوش درخشیده اس سبکدر این 

 پارادوکس ایجاد -12-3-6

اما در پس این روایت  گفته میشود، احساساگرچه در ظاهر بدون  مینیمال داستان

خواننده  ای کهالیههای زیرین( در خود نهفته دارد؛ )الیه معناخونسردانه، یک بمب احساس و 

 ،مینیمال به دلیل کوتاهی و فشردگی در روایت ةنویسند کند.میملزم  متنخوانی را به دوباره

)داستان  شود. اثر معناییبانی ایجاد بار  برد تایاز اصل تقابل، تضاد و پارادوکس متنی سود م

 (17 ص مکاشفه، تحلیل و بررسی داستانهای مینیمال، علیزاده:

گفت: اگر مرا به دوزخ عذاب کنی دوست م شبی نخفت و تا روز میالغال هگویند که عتب»

المحجوب، باب فی فرق فرقهم و مذاهبهم )کشف «توم و اگر بر من رحمت کنی دوست توم.

 (273ص  و آیاتهم:

اگر مرا به دوزخ عذاب کنی دوست توم و اگر بر من   عبارت:، نویسنده در حکایتاین در 

کیب کردن دو مفهوم متضاد دوست کسی بودن در دو حالت ؛ با تررحمت کنی دوست توم

 ایجاد میکند پارادوکسیکالجدید و  یک مفهومناساز و برعکسِ عذاب کردن و رحمت کردن، 

 و متن را عمیق و تأثیر گذار میکند. درک است قابل عشق و عرفان زةکه در حو

 یا:  

ه و میخواهم که توبم گناه بسیار دار الشیخ،ایها گفت:، ]ابوشقیق[آمد یپیری به نزدیکی و»

هر که پیش از مرگ  گفت: چرا؟ فتگ زود آمدم. که نه، گفت: رپی دیر آمدی. وی گفت: کنم.

باب فی ذکر ائمتهم من  المحجوب،)کشف« زود آمده باشد. اگرچه دیر آمده باشد، ید،آبی

 (170 ص اتباع التابعین:
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پارادوکسیکال  یمفهوم، باشد، زود آمده باشدعبارت: اگرچه دیر آمده  باال نیزدر حکایت 

به عبارت دیگر، از ترکیب دو مفهوم متضادِ زود آمدن و دیر آمدن با هم،  ایجاد کرده است.را 

 یک مفهوم جدید ایجاد شده که بر زیبایی و تأثیرگذاری حکایت افزوده است.

 نتیجه -7

 است.شده پذیرفته مختلف در هنرهای عنوان یک سبک  به  در جهان امروز مینیمالیسم

خود را  و پیکرتراشی نقاشی مانند معماری، هنرهای دیداری در اگرچه این سبک نخست

بیشتری پیدا کرده  ماندگاریو  نمود و داستانهای مینیمالیستی در ادبیات اما، استنشان داده

  است.
رودار صنعت و ، پاسخی به نیاز انسان شتابزدة معاصر است که در گیمینیمالیسمپیدایش 

 تکنولوژی عصر فراصنعتی، فرصت و تمایلی برای پرداختن به آثار ماکسیمالیستی ندارد.
 و ادبیات کهن نگاهی به شرق اما با اند،در غرب عنوان نموده خاستگاه این سبک رااگرچه 

-کشف به روشنی قابل مشاهده است. حکایتها و داستانهای مینیمالیستیة پیشین ایران،

عالوه بر ویژگیهای  است کهادبی پارسی  -عرفانی از آثار ارزشمند ،یکیهجویری المحجوب 

  پردازی نیز قابل تأمل و بررسی است.محتوایی، از نظر حکایتخاص 
نتیجة پژوهش نشان میدهد که بیشتر حکایتهای این کتاب، عالوه بر داشتن ساختارها و 

از مجموع نویسی امروز نیز قابل انطباق میباشند. نعناصر داستانی، با الگوها وطرحهای داستا

در  چهل و پنجیعنی شخصیتی) 2مورد  72المحجوب، کشفمورد بررسی در حکایت  160

شخصیتی)هشت و یک  4مورد  13شخصیتی)سی و هفت و نیم در صد(،  3مورد  60صد(، 

شخصیتی)یک و سه  6مورد  2و شش دهم در صد(،  شخصیتی)پنج 5مورد  9در صد(، دهم 

 ،یاد شدهشخصیتی)دو و نیم در صد( هستند. با توجه به آمارهای  8مورد  4دهم در صد(، 

 محدود  ویژگی که کامالً با شخصیتی هستند 3یا  2 المحجوبحکایتهای کشف % از 5/82

در داستانهای مینیمال گرایی و به تبع آن کمتر بودن وقایع و در نهایت کمینه بودن شخصیتها

 مطابقت دارد.
و  محدودیت صحنه پردازی، سادگی طرح و پیرنگاز سوی دیگر، ایجاز و فشردگی، 

، ایجاد سهل و ممتنع بودن، پیرایگی زبانبی، بهره مندی از تم جذاب، شخصیتها و وقایع

و ... که از ویژگیها و پارامترهای داستانهای مینیمالیستی است، به  م پارادوکسیکالیهامف

منطبق است ونویسنده میکوشد تا به یاری حکایتهای  المحجوبکشفایتهای خوبی بر حک
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کوتاه، عصارة اندیشه و پیام خود را به مخاطب برساند و بیشترین معنا را در کمترین لفظ 

 بیان کند. 
ای فاخر از آثار مینیمالیستی المحجوب میتوانند به عنوان نمونهبراین، حکایتهای کشفبنا

 پارسی به شمار آیند.در ادبیات کهن 
 

 

 منابع و مآخذ

 .سخن: تهران ششم، چاپ ،(1390)جمال میرصادقی، داستانی، ادبیات-1

 .سخن: تهران ،(1394)نیشابوری ابراهیم محمد بن فریدالدین عطار، اسرارنامه،-2

 .نظر نشر: تهران ،(1393)علیرضا آذر، سمیع مفهومی، انقالب-3

 دوازدهم، چاپ ،(1393)یوسفی غالمحسین تصحیح الدین،مصلح شیخ سعدی، بوستان،-4

 .خوارزمی انتشارات: تهران

 .فردوس: تهران ،(1388)آدم مجدود بن ابوالمجد ،غزنوی ییسنا الطریقه، شریعه و الحقیقه حدیقه-5

 .صبح نوید: ناشر ،(1391)یوسف بن الیاس ، نظامی شیرین، و خسرو-6

 هزارة انتشارات: تهران اول، چاپ ،(1390)محمدجواد جزینی، فیکشن(، داستانک)فلش-7

 .ققنوس

 چاپ ،(1392)فرحناز علیزاده، ،(مینیمال داستانهای بررسی و تحلیل)مکاشفه داستان-8

 .قطره نشر: تهران دوم،

 محمد بن بهاءالدین شیخ محمد بن الدین جالل مولوی، تبریزی، شمس کامل دیوان-9

 الدین جالل مقدمة فروزانفر، الزمانبدیع استاد تصحیح مولوی، به مشهور بلخی حسین

 .جاویدان بدرقة: تهران ،(1384)همایی

: تهران اول، چاپ ،(1394)جواد محمد جزینی، مینیمالیستی، داستانهای شناسیریخت-10

 .ثالث نشر

 .بهزاد: ناشر ،(1388)مول ژول تصحیح ابوالقاسم، فردوسی، شاهنامه،-11

 .مروارید انتشارات: تهران ششم، چاپ ،(1392)سیما داد، ادبی، اصطالحات فرهنگ-12

 محمود تعلیقات از و تصحیح مقدمه، عثمان؛ بن علی هجویری، المحجوب،کشف-13

 .سروش انتشارات: تهران نهم، چاپ ،(1393)عابدی



 1397 زمستان /42 پیاپی شماره /فارسی نثر و نظم شناسی سبک /202

 

: تهران ،(1372)رجبزاده ترجمة یوشیدا، کنگو، ،(گوسا زوره چوره)ژاپنی گلستان-14

 .فرهنگی تحقیقات و مطالعات مؤسسة انتشارات

 .سبز آدینة: ، ناشر(1394)نظامی یوسف بن الیاس مجنون، و لیلی-15

 خادمی امروز، تا آغاز از فارسی مینیمال داستانهای بررسی و مینیمالیسم شناسیماهیت-16

 .میترا نشر: تهران نخست، چاپ ،(1393)رحمت ابوخیلی، رحیمی و مهدی کوالیی،

 رینولدالین اهتمام به محمد، محمد بن الدین جالل مولوی، معنوی، مثنوی-17

 .اردیبهشت: تهران ،(1393)نیکلسون

 ترجمة اسمیت، لوسی ادوارد بیستم، قرن هنری جنبشهای آخرین در رویکردها و مفاهیم-18

  .نظر نشر: تهران ،(1384)آذر سمیع علیرضا

 .هرمس: تهران اول، چاپ ،(1382)مارتین واالس، روایت، هاینظریه-19

 انقالب آموزش انتشارات: تهران ،(1372)محسن سلیمانی، ، داستانی ادبیات نامةواژه-20

 .  اسالمی

 ،(1377)میمنت میرصادقی)ذوالقدر(، و جمال میرصادقی، نویسی،داستان هنر نامة واژه-21

  .مهناز کتاب: تهران

 .1377 مهرماه آدینه، کاوه، گوهرین، زمان، شتاب و رمان آیندة-22

 .1382 آذر ،74 شمارة یازدهم، سال کامران، نژاد، پارسی داستانی، ادبیات-23

 .1378 ششم، شمارة اول، دورة کارنامه، محمدجواد، جزینی، شناسی،ریخت-24

 ادبی، پژوهشهای حسین، پاینده، فرهنگ، نقد برای آن توانمندی و داستانک ادبی ژانر-25

 .1385 پاییز و ، تابستان13و  12شمارة 

 داستانهای با گلستان حکایتهای تطبیقی بررسی)پارسی ادب و مینیمالیسم-26

 باهنر شهید دانشگاه انسانی علوم و ادبیات نشریة دانشکدة احمد، پارسا،( مینیمالیستی

 . 1385 ،(17 پیاپی) 20 شمارة جدید، دورة کرمان،

 سهیال، روستا، و احمد رضی، ب،المحجوکشف کوتاه در حکایتهای داستانپردازی نظام-27

 و بهار چهارم، شمارة دوم، سال الزّهرا، دانشگاه عرفانی ادبیات پژوهشی  علمی دوفصلنامة

  .1390تابستان 

 رضیئ، فاطمه، مدرسی، موالنا، دیوان بیتهایداستان برخی در مینیمالیستی ویژگیهای-28

 شمارة پنجم، سال ،(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسیسبک تخصصی فصلنامة  مهرویه،

 1391 زمستان چهارم،


